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Innehåll

- Vad är Beräkningsmatematik?

- Fortsättningskurser: Linjär Algebra och Linjär Analys.

- Forskning och examensarbeten.
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Vad är Beräkningsmatematik?

- Utveckling och analys av numeriska metoder och algoritmer för lösning av
problem huvudsakligen från teknik och naturvetenskap. Viktiga frågeställningar
är nogrannhet, stabilitet, och effektivitet hos numeriska approximationer och
hos datorimplementation.

- Forskningen inom numerisk lösning av partiella differentialekvationer. Främst
multi-fysik problem där kopplingen mellan olika ekvationer är en viktig del av
den numeriska metoden.

- Forskning inom lösning av illa-ställda problem. “Remote-sensing” tillämpningar.
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TANA15 Numerisk Linjär Algebra, 6 hp

Kursinnehåll och mål:

- Metoder och begrepp från linjär algebra har en central roll i många tekniska
tillämpningar. Exempel: Reglerteknik, Bild– och Signalbehandling, Datautvin-
ning, Partiella Differential Ekvationer, mfl.

- Vanliga “standard matris faktoriseringar” presenteras. Förståelse ges för både
faktoriseringarnas egenskaper samt metoder för att beräkna dessa.

- Vanliga problem från tekniska tillämpningar formuleras om så att standard
faktoriseringarna används vid lösningen av problemen.

Innehåll: LU-uppdelning, SVD, QR-faktorisering. Linjära system och minsta
kvadrat-problem. Egenvärdesuppdelning: QR algoritmen. Icke-linjära ekvationssy-
stem och minsta kvadratproblem: Newtons och Gauss Newtons metoder. FFT.

– Typeset by FoilTEX – 4



TANA16 Numerisk Linjär Analys, 6 hp

Kursinnehåll och mål:

- Lösning av system av ordinära differential ekvationer är en viktig del av
programvara för simuleringar, eller vid lösning av partiella differentialekvationer
med tidsberoende. I kursen presenteras standard metoder för tidsintegration
med teoretisk analys och implementering på dator.

- Då man löser en partiell differential ekvation med FEM eller FDM formulerar
man problemet som ett linjärt ekvationssystem med en gles matris. Metoder
för att lösa sådana problem studeras i kursen.

Innehåll: Integration: Newton-Cotes- och Gausskvadratur. ODE: Runge-Kutta
metoder och linjära flerstegsmetoder, styva begynnelsevärdesproblem och implicit
tidsstegning. PDE: Finita differenser. Glesa ekvationssystem.
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Forskning: Temperaturmätningar

Mätpunkt
Varm gas

eller
vätska

Tjock vägg

0 1 x

Vill beräkna f(t) = T (0, t) givet mätningar gm(t) ≈ T (1, t).
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Exempel:
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Yttemperatur f(t) = T (0, t) (heldragen) och mätning g(t) = T (1, t) (streckad).

Frågor:

- Egenskaper för operatorn K : f(t) 7→ g(t)? Linjär, Inverterbar, etc.

- Utjämnande. Fungerar som ett lågpassfilter. Tidsfördröjning.

Examensarbete: Finns på Kandidat och Master nivå.
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Examensarbeten: Inom beräkningsmatematik erbjuds examensarbeten inom
områdena

- Finita-differensapproximation av differentialekvationer.

- Bildbehandling.

- Datautvinning.

- Datorgrafik.

- Finansiellmatematik.
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